
       UNIWERSYTET        
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
         W TORUNIU 

UCHWAŁA Nr 107 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych pierwszego stopnia w Międzyobszarowe Indywidualne Studia 

Humanistyczno-Społeczne                    

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra 
Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz.131) 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 

§ 1 

1. Od roku akademickiego 2014/2015 przekształca się Międzywydziałowe Indywidualne 
Studia Humanistyczne w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-
Społeczne, zwane dalej MISH-S. 

2. MISH-S są studiami o profilu ogólnoakademickim, prowadzone są na poziomie studiów 
pierwszego stopnia w formie stacjonarnej. 

3. MISH-S prowadzone są na Wydziale Humanistycznym we współpracy z wydziałami: 
Filologicznym, Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów 
Międzynarodowych, Sztuk Pięknych. 

 
§ 2 

 
MISH-S są prowadzone według indywidualnych programów studiów realizujących określone 
przez Senat UMK efekty kształcenia MISH-S gwarantujące  międzyobszarowy i 
indywidualny charakter tych studiów oraz efekty kształcenia właściwe dla jednego z 
następujących kierunków studiów:  

1. archiwistyka i zarządzanie informacją,  
2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
3. etnologia, 
4. filologia (angielska, bałkańska, germańska, klasyczna, polska, romańska, rosyjska, 

włoska, hellenistyka),  
5. filozofia,  
6. historia,  
7. historia sztuki,  
8. kulturoznawstwo,  
9. ochrona dóbr kultury, 
10. pedagogika, 
11. politologia, 
12. religioznawstwo, 
13. socjologia, 
14. stosunki międzynarodowe, 
15. wojskoznawstwo,  
16. zarządzanie informacją i bibliologia.  

 



§ 3 
 

Absolwenci kierunków prowadzonych w ramach MISH-S otrzymują dyplom ukończenia 
wybranego kierunku studiów, co najmniej jednego, wchodzącego w zakres studiów 
międzyobszarowych. Warunkiem uzyskania dyplomu jest osiągnięcie określonych przez 
Senat UMK efektów kształcenia założonych dla tego kierunku i profilu kształcenia oraz dla 
MISH-S.  

§ 4 
 

Szczegółowe zasady prowadzenia MISH-S określi rektor w drodze zarządzenia. 
 

§ 5 
 

W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej  Wydziału Humanistycznego - studia stacjonarne 
pierwszego stopnia w miejsce nazwy „Międzywydziałowe Indywidualne Studia 
Humanistyczne” wprowadza się nazwę „Mi ędzyobszarowe Indywidualne Studia 
Humanistyczno-Społeczne ”. 

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2014 r. 
 

   Przewodniczący Senatu 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
              R e k t o r 


